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HAR DU TID FÖR EN PRATSTUND?HAR DU TID FÖR EN PRATSTUND?
Under april och maj planerar vi 
öppna möten på fem platser i 
kommunen. Syftet är att disku-
tera viktiga och aktuella frågor 
samt att svara på dina frågor. 

Kommunen vill kommunicera på 
plats helt enkelt – något vi tagit sikte 
på i ordleken kommunicera som vi 
kallar mötesserien. 

Du bestämmer temat
Vi vill kommunicera kring frågor som 
är av särskilt intresse för det lokala 
området. Därför vill vi veta vilka frå-
gor vi ska fokusera på i just din ort. 

Temat till varje möte ska grundas på 
förslag från dig som invånare i de 
olika kommundelarna. 

På vår hemsida kan du ”rösta” på 
det tema du vill att vi ska ta upp och 
även ha önskemål om egna teman. 

Som underlag till förslag på teman 
har vi använt den medborgarun-
dersökning som genomfördes 
under 2019. Det handlar om 
trygghet, bostäder, kultur och 
fritid, utbildning, äldreomsorg 
och fysiska miljöer. 

Svara senast 15 mars
Vi behöver dina förslag till teman 
senast den 15 mars. Därefter sam-
manställer vi förslagen och i början 
av april kommer vi att bjuda in  och 
annonsera om mötena.

n u m m e r 1 2020

Samtalsgrupp  
- för dig som anhörig
Nu startar en ny samtalsgrupp för anhöriga till 
personer som är äldre, långvarigt sjuk och/el-
ler funktionshindrad. I gruppen kan du utbyta 
kunskaper och erfarenheter från personer i lik-
nande situationer. Det ger dig också en stunds 
avbrott i vardagstillvaron. Gruppen träffas en 
gång i månaden.

Anmäl deltagande - kontakt
För mer information och anmälan:

Hanna Stenelind, anhörigkonsulent 
Telefon: 0531-52 67 82 
E-post: hanna.stenelind@bengtsfors.se

Våren på Nyckelspiken
Välkommen till vårterminen på familjecentralen 
Nyckelspiken - en mötesplats för barn i åldern 
0-6 år och deras föräldrar. Den här terminen 
fokuserar vi lite extra på hälsa, rörelse, kommu-
nikation och relationer. Barnkonventionen som 
blev lag 1 januari 2020 ligger till grund för vår 
verksamhet. 

Vi finns på Storgatan 20 i centrala Bengtsfors.

Mer information
Webb: www.bengtsfors.se/nyckelspiken 
Instagram: nyckelspiken 
Facebook: Familjecentralen Nyckelspiken

Veckoprogram våren 2020 på frivilligcentralen Förgätmigej

Dag  Tid Aktivitet

Måndag 12.00-13.00 Ta med lunchlåda så äter vi tillsammans.

13.00-16.00
Få hjälp att fylla i blanketter och söka information på internet. Vi informerar om att 
vara/bli volontär.

Tisdag 10.00-12.00 Träffpunkt daglediga

14.00-16.00 Bingocafe

Onsdag 12.00-13.00 Ta med lunchlåda så äter vi tillsammans.

14.00-17.00 Bokcafé/bokcirkel

Torsdag 10.00-12.00 Träffpunkt daglediga

13.00-15.00 Öppet café

15.00-17.00 Samtal om gamla tider i Bengtsfors

 
Lämna temaförslag på:

www.bengtsfors.se/kommunicera



Väl förberedda
Kommunens personal har gjort ett fan-
tastiskt arbete i samband med brandtill-
buden på Granåsgården och branden 
på fritidsgården! Redan samma dag som 
branden förstört lokalerna på Central-
backen, kunde vi med gemensamma 
krafter öppna fritidsgård i före detta tu-
ristbyrån på Sågudden. Räddningstjänst-
personal och teknisk personal ronderade 
samhället och såg till att belysning sattes 
upp för att öka tryggheten kring våra 
verksamheter. 

Min förhoppning är att 2020 kommer 
att bli ett år utan större kriser i form av 
bränder, serverhaverier eller annat. Jag 
känner mig dock trygg med att vi är väl 
förberedda för att möta olika utmaning-
ar och oförutsedda händelser. 

Hoppas vi ses på kommuniceramötena 
längre fram i vår! 

Göran Eriksson, kommunchef

Under 2019 minskade vi matsvinnet med 
19,7 procent jämfört med 2018. Det 
innebär en rejäl besparing för plånbok, 
miljö och arbetsmiljö. På årsbasis ger det 
en besparing på 240 000 kronor. Trots 
det nåddes inte  kommunens mål om 
en minskning med 20 procent vilket gör 
att arbetet måste fortsätta. Till exempel 
slängdes 1 360 kilo mat under september. 

Hur kan vi minska matsvinnet?
Måltidsenheten jobbar med olika insatser 
för att minska matsvinnet. Bland annat 
att ha bufféservering i skolan och att vara 
med och utveckla e-tjänsten Startplatsen 
där beställning av specialkost säkerställs. 

Som elev kan du hjälpa till genom att inte 
ta mer mat än du äter upp. Som förälder 
hjälper du oss genom att anmäla special-
kost via Startplatsen och sjukanmäla ditt 
barn till skolan/förskolan. Då tillagas inte 
mat i onödan. Du kan också prata med 
ditt barn om vikten av att inte slänga mat.

Positivt  
och  
negativt  
om matsvinn

Trygghet i fokus

Med anledning av brän-
derna på Granåsgården och 
fritidsgården har en hel del 
åtgärder genomförts, som 
rondering nattetid i samhäl-
let, rörelsestyrd belysning och 
planering för övervaknings-
kameror. 

Vi har ett nära samarbete med 
och en kontinuerlig dialog 
med Polisen om en höjd polis-
närvaro i kommunen. Polisen 
ser allvarligt på händelseut-
vecklingen i Bengtsfors och 
arbetar brett i sin utredning.

Resultat från trygghetsenkät 
Under hösten genomfördes 
en trygghetsenkät där vi, till-
sammans med Polisen, vill ta 
reda på vad du upplever som 
problem i ditt område. En-
kätsvaren ligger till grund för 
vårt gemensamma trygghets-
skapande arbete. 

486 personer svarade på enkä-
ten, vilket är en fördubbling 
sen tidigare år. Det är över-
vägande kvinnor som svarat. 
Åldersfördelningen bland 
deltagarna var jämn, med bäst 
svarsfrekvens i åldersgruppen 
46-55 år. 57,5 procent uppgav 
att de känner sig trygga i sitt 
närområde vilket är en liten 
ökning sen föregående år. 

Ungdomsgäng, skadegörelse, 
bilar som kör fort och narkoti-

kahantering är det som känns 
mest otryggt. 

Medborgarlöfte
Utifrån trygghetsenkäten tar 
polis och kommunen fram 
konkreta aktiviteter för att öka 
tryggheten och minska brotts-
ligheten, i så kallade medbor-
garlöften. 

Medborgarlöfte 2020
Under 2020 lovar polisen och 
kommunen att gemensamt före-
bygga en ytterligare utveckling av 
nätverk bestående av ungdomar i 
riskzon för kriminalitet. 

Medborgarlöfte 2019
Under 2019 var medborgarlöftet 
att  att öka insatserna mot nar-
kotikamissbruk samt genomföra 
åtgärder mot störande trafik på 
vissa särskilt utsatta platser. 

Resultatet av fjolårets arbete 
har bland annat inneburit att 
fyra personer som inte tidigare 
varit kända hos Polisen lagförts 
för narkotikabrott.  I med-
borgarlöftet var målet satt till 
fem personer, men Polisen ser 
ändå positivt på det arbete som 
skett och de tips man fått in. 

Från kommunens sida har 
medborgarlöftet infriats ge-
nom att farthinder och skyltar 
satts upp för att minska störan-
de trafik på utsatta platser.  

Läs mer om årets medborgarlöfte på 
www.bengtsfors.se. 

Bild från morgonen 22 december 2019, då fritidsgården brann efter att någon 
anlagt branden, foto: Christian Rådén.

Spara på ekonomi och miljö
– så påverkas gatubelysningen
Tekniska området har tittat på lös-
ningar för att både spara pengar, 
men också i viss mån miljön 
genom att byta ut äldre energislu-
kande belysning. 

Kommunfullmäktige har i sitt 
budgetbeslut minskat budgeten 
för gatu- och vägbelysning med 
300 000 kronor. Besparingar kom-
mer att göras genom att:
• Minska tiden för tänd gatube-

lysning med hjälp av skymnings-
relä eller tidsinställning. 

• Släcka belysningen under delar 
av sommarmånaderna.

• Minska underhållet, se över 
vägbelysningen en gång per år 
(tidigare tre gånger per år). Då 
byter vi ut trasiga lampor.

• Byta energislukande armaturer 
till mer energieffektiva alter-
nativ på så många ställen som 
möjligt.

• Släcka vissa områden – det gäl-
ler kortare sträckor på anlägg-
ningar med trästolpar, dåliga 

Äldre energislukande belysning kommer 
att bytas ut och ersättas med mer effektiva 
alternativ. Foto: Sofia Magnusson

Vuxenutbildningen har cirka 300 studerande och erbju-
der en mängd kurser och utbildningar, allt från grund-
läggande utbildningar till yrkesutbildningar. 

Det är en plats för flexibelt lärande där du bestämmer 
vad, på vilket sätt och under hur lång tid du vill studera.

Grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som har 
ofullständiga betyg från grundskolan eller behöver repe-
tera dina kunskaper. Den syftar också till att möjliggöra 
fortsatta studier. 

Gymnasial vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning är till för vuxna och motsva-
rar gymnasieskolans utbildningar. Om du har ofullstän-
diga betyg från gymnasieskolan eller behöver komplette-
ra dina kunskaper kan du gå gymnasial vuxenutbildning. 

Yrkesutbildningar
Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud 
och Åmål tillsammans med Kunskapsförbundet Väst 
planerar och genomför gemensamma yrkesutbildningar. 
Utbildningarna varvar teori med praktiska inslag.

Under augusti 2020 startar kockutbildning och vård- och 
omsorgsutbildning i Bengtsfors kommun. Genom en 
yrkesutbildning får du en yrkesexamen och kan börja 
jobba direkt. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser är 
behovet av såväl kockar som undersköterskor stort på 
både kort och lång sikt. 

Vuxenutbildningen finns på utvecklingscentrum. 
Foto: Niklas Eriksson

Tipsa alltid Polisen om du ser ett brott! 

Plugga som vuxen! 

Mer information 
På www.bengtsfors.se/vuxenutbildning hittar du:

• Vårt grundläggande kursutbud

• Datum för kursstarter

• Information om nya utbildningar 

Där kan du också:

• Prenumerera på våra nyheter. 

• Boka tid med vår studie- och yrkesvägledare 

• Skicka in en fråga kring vuxenutbildningen.

Om du har funderingar kring vuxenutbildning kan 
du också leta igenom våra frågor och svar på hem-
sidan. 

kablar/skåp eller energislukande 
armaturer. Mer information om 
vilka områden som berörs finns på 
bengtsfors.se.

IT-kurs och drop-in för nybörjare 
på Bengtsfors bibliotek
Biblioteket i Bengtsfors bjuder in till IT-kurs för nybörjare 
samt drop-in-tider för att få hjälp med IT-frågor. Från och 
med den 12 februari. Tid och plats hittar du på vår hemsida, 
www.bengtsfors.se


